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Komunikat 

z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach w dniu 8 lutego 2018 roku. 
 

 Posiedzenie otworzył Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód Okręgu PZW  

w Siedlcach – kol. Stanisław Jakubik. Stwierdził obecność 13 członków ZO, wobec jednej 

usprawiedliwionej nieobecności,  przez co zachowane jest kworum i zdolność do podejmowania 

uchwał. Następnie przewodniczący posiedzenia przedstawił proponowany porządek obrad, zgodny z 

zawiadomieniami rozesłanymi do członków Zarządu oraz zaproszonych gości: 

1. Sprawozdanie z działalności Społecznej Spraży Rybackiej w 2017 r. i zamierzenia na 2018 r. 

2. Zatwierdzenie bilansu za 2017 r. i budżetu na 2018 r. 

3. Zatwierdzenie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach. 

4. Sprawy różne 

Przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie przed pkt. 4 

„Sprawy różne”, punktu dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Okręgu PZW w 

Siedlcach. Propozycja rozszerzonego porządku obrad została poddana głosowaniu i jednogłośnie 

przyjęta przez Zarząd. 

Przewodniczący obrad przedstawił protokół z posiedzenia Zarządu Okręgu z dnia  

21.12.2017 r. Wobec niewniesienia uwag do przedstawionej treści protokołu, został on jednogłośnie 

zatwierdzony przez Zarząd. 

 

Ad. 1. 

Kol. Stanisław Jakubik - Wiceprezes ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód przedstawił 

Sprawozdanie z działalności Społecznych Straży Rybackich w 2017 r., z podziałem na aktywności 

SSR poszczególnych powiatów. Sprawozdanie z działalności Społecznych Straży Rybackich w 2017 

r. zostało przyjęte jednogłośnie przez Zarząd Okręgu.  

 

Ad. 2.  

 Kol. Kazimierz Białas - Skarbnik Okręgu przedstawił wykonanie budżetu Okręgu za 2017 r. 

Poinformował, że ze względu na wzrost liczby członków Okręgu nadwyżka finansowa na koniec 

roku była większa niż planowano i osiągnęła kwotę 126.466,38 zł. Wypracowana nadwyżka 

budżetowa zostanie przeznaczona na cele statutowe w kolejnych latach budżetowych. 

 Komisja Rewizyjna Okręgu PZW w Siedlcach nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu 

Okręgu za 2017 r. 

  W związku z niewniesieniem uwag do przedstawionego rocznego sprawozdania finansowego 

Okręgu za 2017 r., Członkowie Zarządu Okręgu, jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 32 Zarządu 

Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego ZO PZW w Siedlcach za 2017 rok. Następnie Kol. Kazimierz Białas przedstawił 

założenia budżetu Okręgu PZW w Siedlcach na 2018 r. Poinformował, że budżet został oparty na 

założeniu liczebności członków Okręgu wynoszącej 8.300 członków. Budżet został zatem 

zaplanowany z ostrożnością i rezerwą, gdyż w 2017 r. Okręg zrzeszał 8.752 członków. W przypadku 

nieosiągnięcia planowanej liczebności budżet będzie na bieżąco korygowany. W 2018 r. 

zaplanowano ujemny wynik finansowy w wysokości 239.237,87 zł. Związane to jest z 

zaplanowanym na 2018 r. zadaniem inwestycyjnym remontu stawów "Jacho" i "Kozioł" w Godziszu. 

W odpowiedzi na zapytania członków Zarządu, kol. Rafał Kuczborski - dyr. Biura Okręgu 

przedstawił zakres robót planowanych do realizacji na zbiornikach w Godziszu, zgodnie z 

dokumentacją techniczną będącą w posiadaniu Okręgu. Poinformował o konieczności wykonania 

robót dodatkowych polegających na umożliwieniu napełniania zbiornika "Jacho" bezpośrednio z wód 

rzeki Okrzejka oraz wykonaniu miejsc postojowych dla samochodów. 

 Kol. Bogusław Korzeniewski zwrócił się o wyjaśnienie planowanego wzrostu kosztów 

wyodrębnionych w pkt. 11, 13 i 8 Preliminarza budżetowego na 2018 r. 

 W odpowiedzi kol. Elżbieta Bierdzińska - główna księgowa Okręgu oraz kol. Rafał 

Kuczborski wyjaśnili, że wzrost nakładów w poszczególnych pozycjach wynika odpowiednio z 

planowanych podwyżek płac wynikających m.in. ze wzrostu minimalnych wynagrodzeń, kosztów 
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umów zleceń, m.in. na organizację i obsługę zawodów sportowych, zaplanowane zadanie 

inwestycyjne w Godziszu oraz, w przypadku zarybień, ze względu na wzrost limitu zarybień do 50 

kg/ha i przewidywany wzrost cen narybku, związany z rosnącym popytem ze strony Okręgów PZW 

przy ograniczonej podaży w gospodarstwach rybackich. 

 W związku z niewniesieniem innych pytań oraz uwag do przedstawionych założeń 

budżetowych na 2018 r., Członkowie Zarządu Okręgu, jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 33 Zarządu 

Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Okręgu PZW w 

Siedlcach na 2018 r. 

 

Ad. 3.  

 Kol. Marcin Sałasiński - sekretarz Zarządu Okręgu przedstawił treść następujących uchwał 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach z dnia 11.01.2018 r.: 

1. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia składu kadry sportowej Okręgu PZW w Siedlcach na 

2018 r. 

2. Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia kalendarza zawodów sportowych na 2018 r. 

3. Uchwała nr 8 w sprawie wysokości opłat startowych w zawodach organizowanych przez 

Okręg PZW w Siedlcach. 

4. Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Młodzieży  na 2018 r. 

5. Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia podziału środków na SSR w I półroczu 2018 r. 

Przedstawione uchwały są obowiązującymi zgodnie z § 48 ust. 23 Statutu PZW. 

 

Ad. 4 

 Kol. Rafał Kuczborski poinformował o rekomendacji Prezydium Zarządu Okręgu PZW  

w Siedlcach, z dnia 11.01.2018 r. w sprawie zwołania na dzień 04.03.2018 r., godz. 1000 

Nadzwyczajnego Okręgowego Zajazdu Delegatów Kół Okręgu, w związku ze śmiercią prezesa 

Waldemara Gozdka. Na miejsce Zjazdu wybrano restaurację "Cicha Stanica" w Siedlcach,  

ul. Mazowiecka 80. Następnie kol. Rafał Kuczborski przedstawił opracowany porządek obrad 

NOZDK oraz projekt Regulaminu obrad. W związku z wątpliwościami dot. stosowania §20 ust. 7 

Statutu PZW, Zarząd Okręgu zobowiązał dyrektora Biura Okręgu do wystąpienia o interpretację 

prawną do Zarządu Głównego PZW. W związku z niewniesieniem pytań oraz uwag do 

przedstawionych propozycji i projektów, Członkowie Zarządu Okręgu jednogłośnie przyjęli uchwałę 

nr 34 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.02.2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 

Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół.  

 

Ad. 5 

 Kol. Marcin Sałasiński, w związku z ustaleniami Prezydium Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach z dnia 11.01.2018 r. przedstawił: 

1. Projekt uchwały nr 35 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.02.2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia zasad gospodarki kasowej Kół Okręgu. W związku z niewniesieniem pytań oraz 

uwag do przedstawionego projektu, Członkowie Zarządu Okręgu, przy jednym głosie 

wstrzymującym się, przyjęli uchwałę nr 35 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.02.2018 

r. w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarki kasowej Kół Okręgu.  

2. Projekt uchwały nr 36 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.02.2018 r. w sprawie 

wysokości diet sędziów sportowych. Kol. Elżbieta Bierdzińska poinformowała, że w związku z 

uchwałą Zarządu Głównego PZW, Zarządy Okręgów mogą przyznawać tzw. diety społeczne.  

W związku z niewniesieniem pytań oraz uwag do przedstawionego projektu, Członkowie Zarządu 

Okręgu, jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 36 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach,  

z dnia 08.02.2018 r. w sprawie wysokości diet sędziów sportowych. 

3. Projekt uchwały nr 37 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 08.02.2018 r. w sprawie 

likwidacji Kół PZW: Nr 3 „FENES” w Siedlcach, Nr 6 „PKS” w Siedlcach i Nr 7 w Sterdyni. W 

związku z niewniesieniem pytań oraz uwag do przedstawionego projektu, Członkowie Zarządu 

Okręgu, jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 37 Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach, z dnia 

08.02.2018 r. w sprawie likwidacji Kół PZW: Nr 3 „FENES” w Siedlcach, Nr 6 „PKS” w 
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Siedlcach i Nr 7 w Sterdyni. Treść Uchwały Nr 37 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

4. Kol. Wiesław Lipiec zwrócił się z pytaniem o porozumienie z Mazowieckim Okręgiem PZW dot. 

obwodu rybackiego Nr 5 rzeki Bug. W odpowiedzi kol. Kazimierz Białas poinformował, że 

szczegóły porozumienia zostały przekazane Członkom Zarządu na posiedzeniu 21.12.2017 r. 

5. Kol. Rafał Kuczborski poinformował, że w odpowiedzi na pismo dot. wniosku Pani Skrzyńskiej, 

dot. obniżenia czynszu dzierżawnego za gospodarstwo rybackie w Nowodworze, Zarząd Główny 

PZW poinformował, że Komisja Finansowa rekomendowała nie obniżanie czynszu, który 

zdaniem Komisji jest adekwatny do zakresu dzierżawy. Ponadto Dzierżawca zwrócił się do 

Okręgu PZW w Siedlcach o przedłużenie terminu dzierżawy w związku z możliwością 

pozyskania środków finansowych z UE. Zarząd Okręgu jednogłośnie zarekomendował 

przedłużenie aneksem umowy dzierżawy gospodarstwa Nowodwór. 

6. Zarząd Koła nr 13 PZW "Trzynastka" w Mińsku Mazowieckim złożył wniosek o 

niewydzierżawianie przez Okręg PZW w Siedlcach stawów w Siennicy. Kol. Robert Jasiński 

wyjaśnił, że 2 stawy o powierzchni ok. 4 ha są już przygotowane do zarybienia  

i użytkowania. Pozostałe 3 zbiorniki co prawda wymagają rewitalizacji ale potencjalnie, w 

perspektywie kilku lat, daje to możliwość pozyskania dla Okręgu ok. 10 ha wód.  

Po przeprowadzeniu dyskusji w powyższej sprawie Zarząd Okręgu jednogłośnie zarekomendował 

nie przedłużanie kończącej się umowy z obecnym dzierżawcą i przejęcie przez Okręg 

wnioskowanych wód. Jednocześnie zobowiązano Zarząd Koła PZW nr 13, jako przyszłego 

gospodarza wody, do pilotowania sprawy. 

7. Koło nr 11 PZW w Żelechowie złożyło wniosek o ujęcie w budżecie Okręgu na 2019 r. inwestycji 

remontu stawu "Zimnego". Termin realizacji inwestycji: zima 2019 r. Szacowany koszt: 60.000,00 

zł. Po przeprowadzeniu dyskusji w powyższej sprawie Zarząd Okręgu jednogłośnie 

zarekomendował ujęcie wnioskowanej inwestycji w projekcie budżetu na 2019 r. 

8. Kol. Kazimierz Białas poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami UOKiK dot. 

kwestionowanego różnicowania wysokości składek dla wędkarzy zrzeszonych i niezrzeszonych w 

PZW. W wyniku porozumienia Zarząd Główny PZW dopilnuje by Okręgi PZW nie różnicowały 

wysokości składek o więcej niż 90 % składki. 

9. Kol. Stanisław Jakubik przedstawił wniosek o wsparcie kol. Bernarda Chęć w udziale w 

zawodach Grand Prix Polski, w kwocie do 1.100,00 zł. Komisja ds. Młodzieży oraz Kapitanat 

Sportowy Okręgu pozytywnie zaopiniowała wniosek. Zarząd Okręgu pozytywnie zaopiniował 

wniosek, z warunkiem, że przerwanie startów w zawodach automatycznie wstrzymuje 

finansowanie. 

10. Kol. Stanisław Jakubik poinformował o wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w 

Węgrowie działalności Społecznej Straży Rybackiej z tego powiatu w kwocie 5.000,00 zł. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w 

Siedlcach. 

 

Sekretarz ZO PZW w Siedlcach        Wiceprezes ZO PZW w Siedlcach 

Marcin Sałasiński                       Stanisław Jakubik 

 


